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HABITAT 2 – FN:s andra konferens om boende- och
bebyggelsefrågor
Den 3–16 juni 1996 äger FN:s andra världskonferens om boende- och bebyggelsefrågor rum i Istanbul, Turkiet. Konferensen äger rum tjugo år efter den
första Habitat-konferensen i Vancouver 1976. Konferensen har två huvudteman:
– ett rimligt boende för alla och
– hållbara boplatser i en värld med växande städer.
I förberedelsearbetet för Habitat 2 har FN:s medlemsstater konstaterat att bra,
trygga och långsiktigt bärkraftiga levnads- och boendemiljöer för människor
inte kan skapas utan ett starkt lokalt självstyre. Kommunerna har därför fått
en särskild ställning vid konferensen, som också brukar kallas ”Kommunernas toppmöte” (”City Summit”). För första gången har FN beslutat att
representanter för kommunerna, utsedda av internationella kommunorganisationer, får delta i själva huvudkonferensen fullt ut, dock utan att delta i
eventuella omröstningar.
Svenska kommuner kommer alltså att vara representerade vid Habitatkonferensen genom att ett par kommunala representanter ingår i den
officiella svenska delegationen, som utses av regeringen.
I anslutning till konferensen kommer också ett stort NGO-forum (Non
Governmental Organisations) med en rad aktiviteter att äga rum. Det
kommer att anordnas möten för näringsliv, akademiker, fackföreningar m.fl.
Genom de internationella kommunorganisationerna kommer ett särskilt
kommunforum, ”World Assembly of Cities and Local Authorities”
(WACLA) att anordnas. Deltagandet i denna är begränsat till ca 350 delegater
fördelade på olika världsdelar. En handfull svenska kommunpolitiker har
bjudits in till konferensen.
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För intresserade kommuner finns det möjligheter att anmäla sig till huvudkonferensen, men det kräver ackreditering. Man kan också anmäla sig till det
NGO-forum som äger rum i anslutning till konferensen. Anmälan ska i båda
fallen vara inlämnad senast 15 april.
Inför FN-konferensen har en världsomspännande insamling av goda
exempel skett. För någon månad sedan hade ca 600 goda exempel redovisats
till sekretariatet för Habitat-konferensen. Ett tiotal av dessa är svenska,
anmälda av den svenska förberedelsegruppen för Habitat 2, ”Boplats 96”. Av
de svenska exemplen kommer flera från kommuner, se bilaga.
Mer information och blanketter för ansökan om ackreditering rekvireras från
det svenska sekretariatet för konferensen, ”Boplats 96”, Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm, fax 08–24 15 78. För information kan du också
vända dig till Kommunförbundet, Bengt Westman, tfn 08–772 43 76 eller PerOlov Nylander, tfn 08–772 41 03.
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